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Abstract 
 
The technology has made it possible for you as a train traveller to be available in other 
places than stations and on the train. You now have the possibility to communicate by 
the phone or through the Internet to get information about the train you want to take. 
Development in mobile technology gives us new possibilities to communication. We 
want to find out whatever SMS would be a suitable approach to inform passengers 
about delays. The problem formulation is 
 
“If the technology is available to inform the passengers about delays in an more 
effective way than today, then why not use it”   

 
The “Kustpilen” that operates in Blekinge and Skåne is the case for our study. To 
obtain a broad perspective of the problem we will be in contact with travellers as well 
as with the organisations, which will be involved in a feasible SMS-service. 
To start with, we will gather information from different literatures to provide the 
reader an insight in the subject and try to obtain an image of how the technology of 
SMS is suited within the area of traffic information. The communication with the 
organisations will go through interviews. This way we are able to form a better 
understanding about existing problems for present system to take an SMS-service in 
use. The result demonstrates the travellers to be very positive to SMS. What concerns 
the travellers mostly is that the operators, which supply the service will not manage to 
provide the information on time. Regarding the organisations, there is a need for 
changes within the system at Banverket, which communicates the information about 
the traffic, for a well working SMS-service to be able to take in usage. Banverket is 
alone to have information about the train positioning, which makes Banverket an 
important part of the system. 
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Sammanfattning 
 
Tekniken har gjort det möjligt för dig som tågresenär att vara tillgänglig på andra 
platser än stationer och ombord på tåg. Du har en möjlighet att kommunicera via 
telefon eller Internet för att få tag i upplysningar rörande det tåg du avser resa med. 
Då utvecklingen inom mobil teknik ger oss nya möjligheter till kommunikation vill vi 
med detta kandidatarbete utreda om en SMS-tjänst skulle lämpa sig väl för ändamålet 
att upplysa resenärer om tåg är i tid eller otid. Problemformuleringen lyder 

 
 ”Om tekniken finns till att informera resenärer angående tågförsening på ett 
effektivare sätt än vad som görs idag, varför används den då inte?”  

 
Kustpilen som trafikerar Blekinge och Skåne är föremålet för vår fallstudie. För att få 
en så bra helhetsbild som möjligt över problemet kommer vi att vara i kontakt med 
såväl resenärer som de verksamheter som skulle involveras i en möjlig SMS–tjänst. 
Till att börja med kommer vi att samla in litteratur för att ge läsaren en inblick i ämnet 
och försöka få en bild av hur SMS-tekniken lämpar sig för att användas inom området 
för trafikinformation1. Genom att fråga resenärer på Kustpilen hoppas vi få en 
uppfattning hur resenärerna ställer sig till en SMS-tjänst angående trafikinformation. 
Kontakten med verksamheterna kommer att ske i intervjuform för att på så vis bilda 
oss en bättre uppfattning om vilka problem det finns med nuvarande system för att ta 
en SMS–tjänst i bruk. Resultatet visar att resenärerna på Kustpilen är mycket positiva 
till SMS. Det som oroar resenärerna mest är att de som tillhandahåller tjänsten inte 
klarar av att ge informationen i tid. När det gäller verksamheterna så måste det till 
förändringar inom Banverkets system som förmedlar informationen om trafiken för 
att en väl fungerande SMS–tjänst skall kunna tas i bruk. Det är endast Banverket som 
har information om positionering av tågen. Vilket gör att Banverket är en viktig del i 
systemet. 

                                                 
1 Information angående det aktuella trafikläget, innefattar status för aktuella avgångar, och information 
angående aktuella förseningar och hur stor förseningen är. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund    
 
Resenärens2 grundbehov är att bli transporterad från en plats till en annan, där 
hög säkerhet, punktlighet och konkurrenskraftiga priser spelar stor roll för 
valet av färdsätt. Andra behov handlar om bekvämlighet, hög servicenivå och 
goda anslutningar till andra transportmedel. Gemensamt för alla resenärer är 
behovet av information, innan och under resan, speciellt viktig blir 
trafikantinformationen vid trafikstörningar när förseningar och brutna 
anslutningar inträffar[Vinter]. 
 
När resenären söker information inför resan, finns flera vägar att gå idag – 
Internet, telefon eller direktköp vid stationer och andra platser med 
biljettförsäljning. Det är viktigt att detta fungerar också vid störning. Söker 
resenären trafikinformation vill han/hon ha denna så snabbt och bekvämt som 
möjligt. Upplysningarna måste vara aktuella, lättlästa, logiska och täcka de 
aktuella tågen. Större förseningar bör alltid ha uppgift om orsak och 
prognos[Vinter]. 
 
Utvecklingen av IT3 området går snabbt. Idag har IT smugit sig in mer och 
mer i vår tillvaro och nya typer av tjänster uppkommer ständigt. Det finns inte 
många verksamheter som lämnas oberörda och inte heller tågtrafiken.    

1.2 Syfte 
Antalet tågresenärer ökar, inte minst på Kustpilen som trafikerar Blekinge och 
stora delar av Skåne. Senaste året har Blekingetrafiken noterat en ökning på 
7,3%. Detta gör att informationen om trafikförseningar är mer aktuell än 
någonsin eftersom tågen inte alltid håller tiderna som de borde. När dessa 
trafikstörningar inträffar borde så många resenärer som möjligt ha en chans att 
få tillgång till denna information. Mobilen har smugit sig in mer och mer i vår 
vardag och vi blir mer beroende av de tjänster som mobilen har att erbjuda. 
Nya tjänster uppkommer ständigt och idag kan man använda mobilen till att 

                                                 
2 resenär används synonymt om personer som reser, oberoende 
av vilket färdmedel som nyttjas. 
 
3 Informationsteknik,IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa , lagra och 
bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. Sammansmältningen av tele-data och 
medieområde har lett till att begreppet it numera omfattar all dator baserad hantering av information. 
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såväl ringa som att fotografera och skicka färgbilder via MMS4. Då det verkar 
som många idag har tillgång till mobiltelefon vill vi undersöka varför det inte 
används mobila lösningar till att informera resenärer angående tågförseningar. 
Genom att använda mobil lösning borde man kunna nå en större mängd 
resenärer som befinner sig på annan plats än station eller har tillgång till en 
dator.  
 

1.3 Frågeställning 

1.3.1 Problemområde/Avgränsning 
 

Inom ramen för vårt kandidatarbete undersöker vi vad en mobillösning kan 
göra för trafikstörningar inom tågtrafiken genom att använda sig av  en  
SMS5–tjänst. Vi kommer att fokusera vårt arbete på resenärer och de 
organisationer som skulle vara involverade i en eventuell SMS-tjänst. Vad 
gäller tågresenärerna inriktar vi oss främst mot att undersöka hur de ställer sig 
till att informeras om tågförseningar via SMS och om inte, vilka de största 
hindren är, särskilt i relation till frågan om tillgänglighet och kunskap. Med 
den här rapporten ska vi undersöka om systemet som förmedlar 
trafikinformation är lämpat för att stödja en eventuell SMS-tjänst. 

 

1.3.2 Huvudfråga   
 

Om tekniken finns till att informera resenärer angående tågförsening på ett 
effektivare sätt än vad som görs idag, varför används den då inte? 
 
För att utreda detta undersöker vi Kustpilen som vår fallstudie. 

1.3.3 Underfrågor 
 

- Finns det en grund för att lägga till/implementera SMS-tjänst i nuvarande 
system inom järnvägssektorn. 

- Finns det intresse för tjänsten hos resenärerna och vilka är de största 
hindren från resenärerna. 

                                                 
4 MMS Multimedia Messaging Service gör att mobiltelefonanvändare kan tillfoga ljud, bilder och annat 
direktuppspelande innehåll till traditionella textmeddelanden och förvandla dem till personliga collage 
av ljud och bild. 
5 SMS . Short Message System. Används för att sända och ta emot textmeddelanden via mobiltelefon. 
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1.4 Målgrupp 
 

Bedrivs en verksamhet som bl.a. har till uppgift att informera resenärer 
angående förseningar och som överväger mobila lösningar via SMS kan denna 
kandidatuppsats vara till nytta då den dels behandlar problemen som föreligger 
för att introducera en väl fungerande SMS-tjänst. För att som verksamhet 
kunna lyckas med detta krävs att det kommer in korrekt, uppdaterad 
information i systemet och att det finns en majoritet av resenärer som skulle 
vara intresserade att ta del av denna via sin mobiltelefon.    
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2. Metod 
  

2.1 Övergripande 
 

• Vi kommer först söka efter existerande information om ämnet 
 

• Komplettera med ytterligare information som uppstår genom intervjuer 
 

• Därefter kommer vi att bearbeta och sammanställa det insamlade materialet. 
 

• Dra slutsatser av den insamlade informationen. 
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Litteratursökning 
 

Materialet kommer först och främst att hämtas från artiklar och rapporter då 
det finns relativt lite böcker inom detta område. Vi kommer att utifrån detta att 
läsa in oss på området och på så vis få en ökad förståelse och för att kunna 
beskriva det från en så bred teoretisk grund som möjligt. Vår litteratursökning 
har en mer kvantitativ prägel. 

 
Den kvantitativa undersökningsmetoden bygger ofta på statistiska urval, vilket 
medför att generaliseringar lättare kan göras. Den information som fås från en 
kvantitativ undersökning kan relativt enkelt uttryckas i kvantitativa mått och 
bli föremål för en analys [Holm]. 

 

2.2.2 Intervjuer inom verksamheterna 
 

Vi anser det som en nödvändighet att utföra ett antal intervjuer med personer 
som representerar de olika aktörer som berörs. Intervjuerna kommer att vara 
av mer kvalitativ form. För att få en förståelse för verksamheten och vilka 
problem som föreligger inom ramen för vår avgränsning har vi i förväg 
konstruerat våra frågor. Beroende på hur intervjun utvecklats genom de svar vi 
fått fram har vi kommit på nya frågor under intervjuns gång. Vi kommer på 
detta vis få fram ytterligare information som vi annars skulle kunna missa. För 
att dokumentera intervjuerna så bra som möjligt har vi bandat intervjuerna.  

 
Meningen med att genomföra en kvalitativ undersökning är att få fram en 
djupare förståelse och en mer fullständig uppfattning av, det studerade 
objektet. Däremot inte att pröva om resultatet är generellt giltigt. En kvalitativ 
undersökning sker i nära kontakt med de som berörs, genom personliga 
intervjuer, och gör den undersökande parten till en deltagande observatör.  
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Metoden går på djupet, och ger riklig information om få undersökningsenheter 
[Holm]. 
 

2.2.3 Intervjuer med resenärer 
 

Vi kommer utföra enkla intervjufrågor till resenärerna på Kustpilen. De flesta 
av frågorna kommer att vara enkelt utformade, dock vill vi ge resenärerna en 
möjlighet att utveckla några av frågorna för att inte missförstånd skall uppstå, 
därav väljer vi bort enkätmetoden och istället intervjuar vi på plats och 
dokumenterar skriftligt under tiden. 
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3. Bakgrund  
 

3.1 Introduktion till mobiltelefonen 
 

En mobiltelefon är i stort en kombinerad radiomottagare och radiosändare. När 
vi ringer från en mobiltelefon sänder telefonen ut radiovågor som en basstation 
fångar upp och leder till en mobilväxel. Mobilväxeln skickar samtalet till det 
fasta telenätet om mottagaren har en stationär telefon eller till en annan 
basstation om mottagaren har en mobiltelefon. Från basstationens antenn 
överförs samtalet via radiovågor till mottagarens mobiltelefon. Basstationerna 
tar alltså både emot och sänder ut radiovågor. Eftersom mobiltelefonerna har 
en begränsad räckvidd måste det finnas en basstation i närheten av den som 
ringer. Basstationerna är därför jämt utplacerade enligt regelbundna mönster 
[Eric][Mobilf]. 
 

 
Bild 1. Övergripande bild av ett mobiltelefon system [Eric] 
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3.1.1 Historia 
 

1956 lanserade svenska Ericsson sin första mobiltelefon. Telefonen var stor 
som en resväska och vägde hela 40 kilo. Då var inte nätet så utbyggt utan 
täckte endast ett område på 25 – 30 km och antalet abonnenter var ca 100 st.  
 
1981 invigdes det första helautomatiska mobiltelefonsystemet i norden, 
NMT450. Nätet blev mycket populärt och fem år senare, 1986, byggdes nästa 
version av NMT-nätet, NMT900. Anledningen var att NMT450-nätet var 
fullbelagt. NMT gjorde fortsatt succé och flera tillverkare som Ericsson och 
Nokia började därmed utveckla mobiltelefoner anpassade för NMT-näten. 
NMT-nätets efterföljare, GSM, kom igång 1992. GSM nätet var till skillnad 
från NMT-nätet digitalt6. Två år senare släppte Nokia sin fösta digitala 
mobiltelefon med stöd för SMS. Under 1993 såldes ca 20 000 abonnemang, 
1995 nåddes den siffran redan efter ett par månader. 1999 fanns så många som 
4,7 miljoner mobiltelefoner i Sverige och Telia räknar med att 9 av 10 
svenskar kommer att ha mobiltelefon 2003. Mobiltelefonen kan idag användas 
för annat än röstkommunikation, andra tjänster är bland annat SMS [Mobilf]. 
 
Under 2002 skickade svenska folket 1,3 miljarder SMS-meddelanden. Det är 
tre gånger så många som för två år sedan och inget tyder på att vågen skulle 
vara på väg att ebba ut. När teleoperatörerna började erbjuda sina abonnenter 
möjlighet att skicka dessa korta textmeddelanden via mobiltelefonen var det 
främst tänkt för affärsfolket. Men det var inte enbart affärsfolket som använde 
tjänsten utan de mest flitiga användarna var konsumenter som använde 
mobiltelefonen utanför jobbet. Det beror bland annat på att det går att använda 
SMS oavsett vilken telefon eller vilken operatör man har. 

 

3.2 Järnvägssektorn 
 

Idag är den svenska järnvägen en av Europas mer öppna och konkurrensutsatta 
järnvägsmarknader. Totalt finns drygt 20 tågoperatörer för person – och 
godstrafik verksamma i Sverige. Så här har det inte alltid varit. Den egentliga 
omstruktureringen av den tidigare helt monopoliserade svenska 
järnvägssektorn startade år 1988 när dåvarande statens järnvägar uppdelades i 
en banhållarfunktion (Banverket) och en järnvägsoperatör(SJ). Detta innebar 
att staten, på liknande sätt som inom vägsektorn, tog på sig ansvaret för 
underhåll och investeringar i infrastrukturen medan operatören SJ skulle svara  

                                                 
6 En teknologi där data, ljud och bild representeras av ettor och nollor 
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för järnvägstrafiken. Sedan början av 1990 talet får det även förekomma 
konkurrerande aktörer som ansvarar för persontrafik på järnvägen [Konkurr]. 

 
Persontransporterna på järnvägen har ökat med 40%, varav 23% under de 
senaste tre åren. Tåget tar marknadsandelar på transportmarknaden. Den ökade 
trafiken har dock lett till ett högt utnyttjande av anläggningar och fordon. 
Detta har i sin tur lett till allt för stora punklighetsproblem [Framtid2]. 
 
Som vi tidigare nämnt visar statistik framtagen av Blekingetrafiken att antalet 
resor ökar även för Kustpilen som trafikerar Blekinge och delar av Skåne. 
2002 genomfördes 1,3 miljoner resor. Det är en ökning på mer än sju procent 
från 2001. Hälften av resorna görs av affärspendlare, resterande är privatresor. 
De resor som ökar mest är resor som görs mellan länen Blekinge och Skåne. 
Här finns en ökning på 11%, resorna inom länen ökar också med 4% [BLT].  
 
Med ökningen av antalet resenärer och framförallt utvecklingen inom 
järnvägssektorn till många olika aktörer kommer det ett större krav på att 
informationen som utbyts mellan dessa aktörer är riktig och att den presenteras 
på ett sätt som deras kunder kan ha nytta av och förstå [Framtid]. 
 
Att så många människor faktiskt har mobiltelefon till sitt förfogande gör 
mobila tjänster aktuellare än någonsin tidigare. Det ges med ny teknik även 
nya möjligheter att presentera information på. Mobila lösningar har ännu inte 
slagit igenom inom järnvägssektorn i Sverige. Först i januari 2003 har de 
första mobil-tjänsterna nått tågtrafiken. Det är SL och Connex som erbjuder 
information om förseningar på Roslagsbanan i Stockholm. Tjänsten är under 
utveckling och erbjuds för tillfället kostnadsfritt. Intresserade registrerar sig på 
SL eller Connex hemsida. Där anger man den sträcka man vill ha information 
om, vilken dag och vilka tider man vanligtvis reser [Mob2]. 
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4. Short Message System 
        

4.1 Introduktion  
   

Än så länge används telefonen mest till att prata i. Detta trots att så gott som 
alla mobiltelefoner, från den billigaste till den dyraste, har funktioner för att ta 
emot även textbaserad information på sin display. Den tjänst som utnyttjas för 
detta ändamål kallas SMS, Short Message System, det vill säga en möjlighet 
att skicka korta textmeddelanden. Fördelen med ett sådant meddelande är att 
man slipper bli störd i det man håller på med vilket sker om det kommer ett 
samtal. Ett samtal måste genast besvaras medan ett textmeddelande, efter det 
har kommit, ligger kvar och man väljer själv när man vill läsa det. 
 
I GSM-standarden ingår SMS och erbjuder överföring av meddelanden med 
lågt kapacitetsutnyttjande. Varje SMS kan innehålla upp till 160 tecken. För 
att tillåta meddelanden längre än 160 tecken använder man SMS-
sammanlänkning som skickar ett långt meddelande genom att länka flera 
vanliga standard långa SMS-meddelanden. 
 

4.2 SMS Arkitektur 
 
Det huvudsakliga kännetecknet i ett mobilt nätverk är användningen av många 
sändare utplacerade i ett område som kallas för cell samt ett centralt 
bearbetningssystem som kontrollerar användningen av frekvenser som en 
mobilenhet sänder i området. 
Tre huvudkomponenter finns i ett mobilt nät: 
- Någon form av mobilstation, mobiltelefon. 
- Cellerna eller basstationer. 
- Centralt bearbetningssystem. 
 
När ett SMS meddelande som kan skickas via en mobiltelefon sänds, går det 
via en SMSC. Detta är en dator som finns inom mobiltelefonens nätverk (cell). 
SMSC-datorns uppgift är att se till att meddelandet sänds till mottagaren. 
Detta kan göras direkt om mottagaren är tillgänglig annars sparas meddelandet 
undan ifall telefonen är avstängd eller saknar nättäckning och sänds när 
mottagarens telefon har täckning eller slås på [Wire]. 
 



                                                                                           Niklas Arvidsson adb00nar@student.bth.se 
                                                                                               Andreas Johansson is00ajo@student.bth.se 

DVC001  Kandidatarbete 
                                                                                                     Handledare: Hans Kyhlbäck 
                                                                                                                    2003-05-07 
 

10  

 
SMSC fungerar som en ”Store and forward” plattform. SMSC-datorn 
kommunicerar och kollar av statusen via en HLR7 på den användare som ska 
få meddelandet. Det är HLR som verifierar om användaren är tillgänglig har 
nättäckning eller om mobilen är på [Wire2].  
 
Fördelen med detta systemet är att SMS-meddelandet verkligen kommer fram 
genom att SMSC-datorn kontrollerar abonnentens status och skickar när denne 
är tillgänglig annars sparas meddelandet tillsvidare [Com]. 
 

4.3 Metoder 
 
Det finns två sätt på hur man kan skicka SMS: 

• ”Point to point”, sänder SMS-meddelanden till en specifik mottagare. 
 
• ”Cell broadcast”, vilket innebär att man skickar meddelanden till alla 

som finns inom en cell, kan också användas för att skicka meddelanden 
till alla som prenumererar på en SMS-tjänst. 

 
SMS Point to Point används för att skicka meddelanden mellan två enheter. 
Exempel på områden där detta används är hemtjänst, larm och övervakning av 
teknisk utrustning.  Det är på initiativ från användaren av enheten att komma 
åt information som ligger lagrad på någon server. Denna metod kallas ”Pull”. 
 
Om man vill ge information till en större mängd abonnenter är det ”cell 
broadcast” som ger den möjligheten. Man låter då abonnenterna prenumerera 
på företagets SMS-tjänst genom att de via någon form av registrering får ange 
sitt mobiltelefonnummer, det lagras sedan hos företaget och används när ett 
SMS-meddelande ska skickas. Denna lösning används idag främst av företag 
för massutskick av SMS. Situationen är den att servern själv tar initiativet och 
skickar ut information till klienten, utan att denne angivit någon förfrågan. 
Metoden kallas för ”Push”. 

 

4.3.1 Hur skulle en Pull-tjänst fungera inom tågtrafiken 
 

Genom att använda en sådan tjänst tvingar man resenären till att själv ta 
initiativet att skicka ett SMS-meddelande till servern. Där hämtas 
informationen om det tåg resenären vill ha information om varpå ett SMS 

                                                 
7 HLR: home location register 
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som bekräftar tågets status skickas tillbaka till resenärens mobil. Det hela sker  
på några sekunder. Tjänsten riktar sig främst mot dem som reser vid olika 
tillfällen på olika tider. 

4.3.2 Hur skulle en Push-tjänst fungera inom tågtrafiken  
 

Uppgiften för systemet är att fungera som en webbaserad SMS-tjänst som 
kommer att användas för att presentera specifik data/information till de  
grupper av resenärer som anmält sig till tjänsten. Informationen skickas som 
SMS-meddelanden till resenärernas GSM telefoner. 
 
Resenären registrerar via en webbsida sitt namn och telefonnummer, vilka 
avgångar de vill ha trafikinformation om. Genom att ha ett kundregister och 
låta kunderna ha egna konton finns ingen risk att någon annan kan 
prenumerera på tjänsten via någon annans telefon och man bygger upp en 
närmare relation till kunderna. Trafikinformationen lagras i en databas som 
sedan används för att skicka ut ett meddelande angående de avgångar 
resenären valt att prenumerera på. Fördelar är bl.a. att resenärerna själva 
slipper begära information varje gång de vill ha reda på ifall tåget är försenat, 
denna tjänst vänder sig främst till de som pendlar regelbundet eller 
affärsresande. 
 

4.4 Vikten av användbarhet 
 

För att en tjänst ska fylla någon som helst funktion krävs att personer som har 
tillgång till tjänsten klarar av att använda tjänsten. Är tjänsten alltför 
svåranvänd kommer detta att leda till att färre personer nyttjar denna. 
WAP8 är ett exempel på en mobil tjänst som inte haft en lyckad start sedan den 
första WAP-tjänsten lanserades 1999.. I tidningen Mobil står att läsa att i 
princip alla telefoner som såldes år 2001 hade WAP men endast 20 procent av 
alla som äger en WAP-telefon nyttjat WAP-tjänsterna [Mob3]. 

 
”WAP is crap” säger Ross Bott, med doktorsgrad i matematik och vd för 
amerikanska Phone.com. Han anser att WAP kommer att misslyckas.   
-   Min åsikt är att WAP tar död på sig själv. Det är helt enkelt för krångligt, 
tjänsten är inte användarvänlig säger Bott. 
I-Mode, den japanska motsvarigheten på WAP hade i september 2000 tolv 
miljoner användare. Det kan jämföras med de 200 000 WAP-användare som 

                                                 
8 WAP: står för "Wireless Application Protocol" och är en öppen standard, eller ett protokoll, för 
trådlös kommunikation med internet. 
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fanns i Sverige. Ross Bott berättar att japanerna har förstått att mobila 
Internettjänster måste göras enkla. Han menar också på att SMS-meddelanden 
har en ljus framtid. 
-   textmeddelanden är mycket praktiska i storstäder där det är mycket liv säger 
Bott [BOTT]. 
 

 

4.5 Resebranschen 
 
Resebranschen är idag en av världens enskilt största branscher. Vad gäller 
affärsresanden där det nästan uteslutande är företag som betalar finns stora 
pengar att tjäna. Affärsresenärer reser ofta och i många fall enligt givna 
tidtabeller. Då dessa tillsammans med pendlare är de mest lönsamma 
kundkategorierna bör mycket kraft läggas på att inte bara bibehålla utan också 
öka denna kundgrupp. Intressanta faktorer som spelar in är att vi varken är på 
kontoret (där oftast datorn står) eller hemma (där tv och hemma-pc finns) när 
vi utnyttjar dessa tjänster. Det har gjort att mobilutvecklingen är en viktig 
infrastruktur i kampen om kunder och effektivisering inom resebranschen. För 
reseleverantörer generellt innebär de nya mobila lösningarna oanade 
möjligheter att bygga en nära relation med de kunder som reser mest. Att det 
år 2002 skickades mera SMS i världen än e-post gör den mobila tekniken 
viktigare för reseindustrin än Internet. Den mobila tekniken fungerar globalt, 
dvs. överallt där GSM fungerar idag [Dmv]. 
 
Inom resebranschen håller SMS på att smyga sig in mer och mer. SAS 
introducerade 1997 en Pull-tjänst där kunden själv kunde skicka en förfrågan 
med SMS. Denna tjänsten har blivit mycket populär, speciellt bland de 
frekventa resenärerna. Förra året (2002) fick SAS 79 000 sådana förfrågningar  
via SMS. I mars 2003 låter SAS introducerar en ny SMS-tjänst som 
automatiskt skickar trafikinformationen till kundens mobiltelefon. SMS-
tjänsten gör det möjligt att snabbt och enkelt få reda på eventuella ändrade 
avgångs- och ankomsttider. Tjänsten kallas SAS-Info, den är kostnadsfri och 
det räcker med att abonnera på den en gång för alla. Vid förseningar på 30 
minuter eller mer söker systemet igenom passagerarlistan och kontaktar alla  
som abonnerat på tjänsten. Är det bestämt vilken gate flyget går från, 
meddelas det också. [SAS] 
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4.6 Framtid   
            

En rapport från Strand Consult förutspår att logotyper och ringsignaler endast 
kommer att stå för 2,7 % av den mobila tjänstemarknaden 2005. Idag står de 
för 39 %. Det är produkter som bygger på SMS, MMS och Java som, enligt 
Strand Consult, kommer att ta över marknaden. En viktig anledning till den 
långsamma utvecklingen för mobila tjänster är enligt rapporten att WAP inte 
har slagit igenom i konsumentledet.  
[Mob] 

 
Enligt Telias mobilbarometer som tagits fram i samarbete med Temo, är 
trenden oerhört tydlig – mobiltelefonin sträcker sig över alla generationer. 
Även den äldre generationen har tagit klivet över i den nya mobiltekniken. 
67% av alla svenskar över 60 år använder mobiltelefon. På ett år har 
mobiltätheten bland svenskar över 16 år ökat från 82 till 87%. Andelen som 
skickat SMS har ökat från 66 till 77%. I åldersgruppen 29 år har 97% 
mobiltelefon och 99% av dem har skickat SMS [Syd].
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5. Kustbanan 
 

5.1 Introduktion 
 

Kustpilen trafikerar varje dag sträckan från Köpenhamn i väst, till Karlskrona i 
öst. Varje dag avgår 16 turer i vardera riktning, de längsta turerna går hela 
vägen och de kortaste trafikerar spåret endast mellan Karlskrona och 
Kristianstad. Idag ägs samtliga Kustpilens tåg av Blekingetrafiken. Dock körs 
de av SJ. Kustpilen trafikerar såväl Blekinge som Skåne vilket leder till att 
flera aktörer involveras. För att resenärerna ska kunna erhålla information om 
vart tågen befinner sig krävs att dessa aktörer samarbetar effektivt. Idag finns 
inget gemensamt system. De olika aktörerna använder sina egna metoder för 
att informera passagerarna om tågförseningar [Framtid2]. 

 

5.2 Aktörer 
 

5.2.1 Blekingetrafiken 
 
Blekingetrafiken ansvarar för att presentera information om Kustpilens tåg när 
de befinner sig i Blekinge. Idag fungerar systemet för att presentera 
information om trafikstörningar till passagerarna väldigt dåligt enligt vår 
kontaktperson på Blekingetrafiken som också säger att information till 
resenärerna är något som är högprioriterat. Det som Blekingetrafiken i första 
hand satsar på idag är att rusta upp flera av sina stationer då informationen på 
dessa är väldigt dålig. Det saknas skärmar som visar inkommande tågs 
avgångstider, på flera stationer saknas högtalarsystem för meddelande till 
resenärerna. Information om vilket spår tåget avgår från går inte heller att 
finna utom på de lite större stationerna. En av de värst utsatta stationerna är 
Bräkne Hoby. Där finns ingenting alls. Blekingetrafiken säger sig satsa på att 
få ordning på sina stationer. Ifall du som resenär vill veta vart tåget befinner 
sig utan att vara på stationen har Blekingetrafiken inte gjort några större 
ansträngningar [Hult]. 
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5.2.2 Skånetrafiken 
 
Skånetrafiken ansvarar för att presentera information om trafiken i region 
Skåne. Skånetrafiken har på flera stationer samma problem som 
Blekingetrafiken. En viktig skillnad är dock att Skånetrafiken har kommit 
längre med utvecklingsarbetet då flera av stationerna i Skåne är utrustade med 
skärmar som anger tågens ankomst och avgångstider. Skånetrafiken har 
dessutom satsat på att ge sina resenärer en möjlighet att tala om var tågen i 
Skåne befinner sig via Internet, dock sträcker sig detta system endast över 
Skåne. 

 

5.2.3 Banverket 
 

Banverket är den organisation som ansvarar för järnvägen i Sverige och 
därmed vet vart tågen befinner sig. Vill aktörerna som banverket jobbar mot få 
information om var tågen befinner sig måste de vända sig till någon av 
banverkets trafikledningscentraler. Informationskedjan inom banverket idag 
består av ett antal steg som hämtar, bearbetar och presenterar information om 
trafikstatus.  
 
Det finns idag åtta trafikledningscentraler (TLC) i Sverige:  Boden, Ånge, 
Gävle, Stockholm, Norrköping, Hallsberg, Göteborg och Malmö. Här styrs 
och övervakas all persontågtrafik i hela landet. Stationerna runt om i landet är 
antingen lokala eller fjärrstyrda. De fjärrstyrda övervakas och sköts av 
trafikledningscentralen. Lokala stationer styrs ifrån respektive station [Ban2].  
 
Tågledaren ska övervaka och ta beslut angående mötesändringar som 
uppkommer p.g.a. trafikstörningar9 [Ban1].  
 
Fjärrtågklareraren styr växlar och signaler på distans med hjälp av 
fjärrställverket10 för att få tågen att gå långa sträckor på valda spår och i 
förbestämd ordning. Varje fjärrtågklarerare ansvarar för en viss sträcka under 
en viss tid [Ban1]. 
 
Lokaltågklareraren styr endast över den station han/hon övervakar [Ban1].    
 

                                                 
9 När trafiken ändras p.g.a att förseningar uppstår. 
10 Verktyg som fjärrtågklarerare använder för att ställa om växlar från trafikledningscentralen. 
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Bandriftledningen ansvarar för den dagliga övervakningen av elförsörjningen 
och för att kalla ut personal vid akuta fel utanför normal arbetstid samt att 
planera för användning av spåren[Ban1].  

 
Trafikkontor hör inte till Banverkets organisation. Här tas beslut angående 
ersättningstrafik hos den aktör som det berör [Rev]. 
 

 
Bild 2. Övergripande bild av informationssystemet. Pilarna representerar informationsflödet 
från/till avdelningarna. Trafikledningscentralens avdelning är grå [Ban_info]. 
 

5.3 Nuvarande Informationssystem  
 

Systemet som används idag kan bäst beskrivas som kaos. När en trafikstörning 
uppstår måste information om vad som hänt så snabbt som möjligt nå lokal 
och fjärrtågklarerare. Förhoppningsvis vet lokföraren vad som är fel och detta  
gör att lokaltågklarerare kan informera resenärer på de lokala stationerna, samt 
informerar tågledaren på TLC. Fjärrtågklarerare informerar tågledaren som 
bestämmer vilka åtgärder som krävs, varpå eventuella ändringar utförs. 
Därefter tar tågledaren kontakt med trafikinfo, som informerar passagerarna på 
de fjärrstyrda stationerna, detta kan ske genom att skärmarna uppdateras eller 
genom högtalarutrop. Antag att problemet är mera komplicerat. Lokföraren vet 
inte hur lång tid det kommer att ta att åtgärda felet. Informationen måste då  
gå flera varv inom TLC innan slutlig information kan nå trafikinfo, läget 
kompliceras ytterligare ifall lokföraren inte rår på felet.  
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På ett tidigt stadium måste tågledaren då även meddela trafikkontoret som 
ansvarar för att ordna ersättningstrafik. Då sådana situationer uppstår måste 
bandriftsledningen kopplas in och skicka ut reparatörer. Informationen ska 
därefter gå från reparatörer till bandriftsledningen till fjärrtågklarerare vidare 
till tågledaren och slutligen till trafikinfo. I detta läge har inte informationen 
nått personer som inväntar tåget på de lokalstyrda stationerna [Larsen]. 
 

5.4 Vikten av rätt information vid rätt tillfälle 
Då kommunikationen mellan de olika posterna inom trafikledningscentralen är 
från personer till person och mängderna information som kommer in är stora 
finns risker för att problem ifall man inte lyckas ta kontroll över 
informationen. 

 
I rapporten ”Are you pulling the plug or pushing upp the daisies” [LS] står att 
läsa om problem som uppstår när man inte har kontroll över information.  
När mängden inkommande information är för stor blir man upptagen med att 
prioritera vilken information som är intressant och vilken som inte är det. 
Processen att exkludera eller föra vidare information blir för tidskrävande. 
Denna situation kan till en gräns vara hanterbar men ibland kan vi bli utsatta 
för så mycket information att det överskrider vad vi klarar av och det är då 
som vi oftast går miste om viktig information på grund av den överexponering 
som uppstår. Det är liknande situationer som är mycket tid och resurskrävande 
och brukar kallas för ”Information Overload”. Information interaction innebär 
hur kommunikationen sker snarare än mängden. Ljungberg och Sørensen [LS]  
tar inom detta begrepp upp två huvudproblem. Det ena består i att den 
information man får inte är önskad eller orelevant och det andra problemet är 
att informationen kommer från fel ”kanal/källa” [LS]. 
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6. Resultat 

 
6.1 Vilka är hindren mot SMS tjänsten 
 

6.1.1 Resenärerna 
 

Vi har som en del i rapporten visat hur många det är som har tillgång till 
mobiltelefon och har tagit till sig SMS-tjänster väldigt snabbt med tanke på 
hur pass ung tjänsten är. Som tidigare nämnts i utredningen har ökningen av 
SMS en explosionsartad utveckling. Majoriteten av de tillfrågade resenärerna 
kunde hantera SMS och var positivt inställda till SMS-tjänster. Förklaringen 
till detta kan vara att tekniken har anpassats för mobil användning och gjorts 
enkel att hantera. Nedanstående diagram visar detta och att största kategorin 
av resenärer på Kustpilen reser kontinuerligt och av resenärerna är de flesta 
intresserade att använda sig av SMS-tjänsten där man prenumererar. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 3. Visar statistik baserade på våra intervjufrågor (se bilaga 1). 
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Bild 4. Visar statistik på vilken av tjänsterna som är mest intressanta beroende på resenärernas 
resvanor. 

 
De olika SMS-metoderna som finns tillgängliga, Push och Pull har visat sig 
intressera olika resenärgrupper. Pull är enligt vår undersökning mer aktuell för 
tillfälliga resenärer då dessa själv vill avgöra om de vill få information om 
tågförseningar när de väl reser med tåg. 

 
Push visade i undersökningen i sin tur intressera den grupp som ofta åker tåg. 
För att kunna använda denna tjänsten är det nödvändigt att man får tillgång till 
Internet där registreringen av ett användarkonto sker. Internet blir då 
ytterligare ett steg utöver själva SMS-tjänsten som aktören (Blekingetrafiken, 
Skånetrafiken) måste tillhandahålla. För resenärerna blir det nödvändigt att 
kunna hantera Internet för att utnyttja en sådan tjänst, vilket i sin tur gör det 
viktigt att registrering sker på ett enkelt sätt då Internetkunskaper kan variera 
bland människogrupper och kan bli ett hinder. 
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De resenärer som vi intervjuat oroar sig mest för med en SMS-tjänst som 
informerar dem om förseningar som inträffar är framför allt att informationen 
de får måste vara i realtid, d.v.s. skickar du ett SMS klockan 10.10, ska svaret  
gälla för det klockslaget, inte 5-10 minuter tidigare, det finns även ett antal 
personer som tycker det verkar komplicerat att skapa en användareprofil till en  
eventuell prenumerationstjänst via webben. Ett fåtal var även lite ängsliga över 
att för stor vikt kommer att läggas på sådana här tjänster och att annan  
service blir lidande p.g.a. detta. Många anser att priset inte bör överstiga vad 
ett SMS kostar idag vad gäller tjänsten där du skickar på egen begäran. 

 

 6.1.2 Övrigt 
 
Av de personer som tillfrågats och svarat att de inte har mobil eller att de inte 
klarar av att hantera SMS-tekniken har inga ytterligare frågor ställts då vi 
anser att dessa inte har någon nytta av tjänsten idag. Dock kan dessa ändå vara 
positivt eller negativt inställda men detta framgår inte. Av frågorna framgår att 
det inte är resenärerna som utgör ett större hinder för att introducera en SMS-
tjänst.    
 

6.2 Hinder i Tekniken 
 
Har man någon gång skrivit ett SMS-meddelande så vet man att det kan vara 
svårt att få plats med allt man vill skriva. Detta på grund av att ett SMS-
meddelande är begränsat till att innehålla max 160 tecken, vilket gör att man 
måste anpassa meddelandet. Detta kan i sin tur leda till att mottagaren 
missuppfattar innebörden av det begränsade meddelandet. Lösningen på 
problemet med max 160 tecken per SMS är att skicka flera sammanhängande 
meddelanden vilket i sin tur då också medför att kostnaden blir högre. För 
företag som skickar mycket SMS är detta en ekonomisk fråga då utgiften till 
operatören blir högre. Detta blir en slags balansgång mellan att få ett så billigt 
utskick av SMS som möjligt men samtidigt måste användaren (resenären i den 
här rapporten) få ett förståeligt meddelande. Informationen måste alltså 
anpassas så att den både ryms i ett eller ett fåtal meddelande samt att den 
utformas på ett sätt som användaren kan förstå.  
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6.3 Hinder inom verksamheterna 
 

Det största hindret mot en vidareutveckling av informationspresentation till 
resenärerna ligger inom organisationerna själva. Deras vilja och satsningar 
ligger på olika nivå, men ekonomi och pengar har ofta en inverkan på vilken 
nivå man hamnar på. 
 
Banverkets ansvarsområden vad gäller informationspresentation är i huvudsak 
att uppdatera och redovisa tågtrafiken samt att informera resenärer utefter vad 
som bestämts mellan banverket och eventuell aktör för sträckan det gäller. 
Banverket kan idag som den aktör som har positionsdata på var tågen befinner  
sig leverera denna information till aktörerna. Informationen används i olika 
grad av aktörerna då de valt att satsa olika mycket på informationspresentation  
till resenärerna. Kan nämnas att Skånetrafiken har en bättre utbyggd webbsida 
för presentation av tågtrafiken än vad Blekingetrafiken har. 

 
Idag får informatörerna tillgång till informationen väldigt sent från  
trafikkontoren, bandrift och tågledarna. Informationsarbetet på och mellan 
trafikledningscentralerna sker utan tillräcklig samordning vilket leder  
till otillräcklig framförhållning och bristande prioriteringar. Befintliga  
rutiner för informationshanteringen är ej tillräckliga. Vid flera  
trafikledningscentraler och driftkontor saknas  tillräckliga resurser för  
att motsvara de krav som ställs på information vid störningar. Det är oklara  
kontaktvägar mellan trafikutövarna och Banverket, och även inom banverkets  
egen organisation. Detta leder till att kontakter tas på många olika nivåer  
och med ”fel” enheter. Brister finns i besluts- och informationskedjan  
tågpersonal, operatörernas trafikkontor och trafikledning. Bristerna blir  
mycket tydliga vid trafikstörningar. Det finns stora svårigheter att  
utväxla nödvändig information snabbt och vid rätt tillfälle. Personalen på  
trafikkontoren samt tågledarens roller är oklara. 
 
Satsningen på trafikinformation till resenärer är någonting som är prioriterat, 
dock sker denna prioritering på stationer, man nyttjar inte den teknik som finns 
tillgänglig att faktiskt nå resenärer bortom stationer. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Verksamhetsförändringar 

7.1.1 Kort sikt 
  

Informationen som flödar inom många verksamheter idag har olika format 
vilket gör det svårt att koppla samman till ett fungerande system. Det som 
behövs är någon form av övervakare, en spindel i nätet som binder samman 
trådarna och förstår de olika delsystemens språk, och få fram den information 
som behövs vid rätt tillfälle. För att detta ska fungera krävs det kanske 
utomstående aktörers resurser då den egna verksamheten inte kan klara allt 
själv eller ytterligare en enhet som bara övervakar [Dmv].  

 

 
Bild 5. En omarbetad bild över hur det skulle se ut med de förändringar vi föreslår. 
Ursprungsbild [Ban_info]. 
 
Idag finns det ingen samlad uppdaterad information om läget i tågtrafiken i  
landet, som omfattar både banan och samtliga operatörers tåg. Detta gör det  
svårt att introducera en väl fungerande SMS-tjänst då uppdateringar till en  
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sådan tjänst bör vara i realtid. För att detta ska kunna ske bör informationen 
vara lätt tillgänglig för tågoperatörer. Informationen bör ligga samlad i en 
realtidsdatabas (se bild 5)  
 
Andra brister ligger bl.a. i att man med nuvarande system inte når alla sina 
kunder (tågoperatörer såsom Blekingetrafiken) och inte heller kundernas alla 
kunder dvs. de tilltänkta resenärerna som befinner sig på annan ort än station, 
ombord på tåget eller som inte befinner sig framför en dator med tillgång till 
Internet. För att tågoperatörer såsom Blekingetrafiken ska kunna tillhandahålla 
en SMS-tjänst krävs att de får tillgång till trafikinformation i realtid. Detta 
ställer krav på att informationsflödet är väl organiserat. 
 
Banverket efterlyser även någon form av arbetsledare, ytterligare en enhet 
inom verksamheten som avlastar tågledarna och bandrift. Denna extra enhet 
illustrerar vi i bild 5 som ”Arbetsledare för bandrift och tågledare”. 
Informationsflödet är väldigt ineffektivt och ansvarsområdena är tvetydliga, 
informationen finns som vi tidigare i arbetet konstaterat inte samlad vilket gör 
att det tar tid att få fram information snabbt, värdefull tid går förlorad. 

7.1.2 Verksamhetsförändringar på längre sikt 
 

 
 

Bild 6. visar en lösning där man använder sig av ett beslutsystem 
[F_styrning]. (Denna bild har vi bearbetat själva utifrån orginalet.) 
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Tågtrafikledaren är antingen av typ exekverare eller planerare (se bild 6). 
Planeraren har till uppgift att ta beslut angående schemaläggning för loken 
som drar tågen för att åstadkomma ett så optimalt schema som möjligt då det 
finns ett begränsat antal lok. Exekveraren ska ta beslut angående spårplanen. 
Denna innefattar som namnet antyder spåranvändningsplaneringen som talar 
om hur tågen ska växlas för att trafiken ska fungera på ett så optimalt sätt som 
möjligt. 
 
Det är endast tågledarna som får ta besluten. Beslutsystemet som illustreras i 
bild 6 ska agera som en slags slav som ger förslag utan att någonsin ändra 
något i tidtabell eller spårplan. Beslutet ska fortfarande ligga hos människan. 
Däremot ska systemet ge förslag på en så optimal lösning som möjligt. 
Därefter är det upp till Tågledaren ifall han/hon vill godta lösningen. 
Tågledaren ska också kunna pröva förslag mot systemet. Systemet prövar om 
den väg som exempelvis planeraren vill lägga i förväg och om den inte går att 
lägga kommer systemet varna. Konsekvenserna av det beslut som tågledaren 
vill ta kommer också presenteras. När ett beslut tas kommer spårplan eller 
tidtabellen att uppdateras. Fördelarna med systemet kommer leda till att 
tågledarna kommer att kunna fatta snabbare beslut och särskilt kommer 
förändringarna att märkas av vid trafikstörningar. Realtidsdatabasen innehåller 
trafikplanen d.v.s. spåranvändningen och tidtabeller. När förändringar sker i 
databasen kommer resenärer på tåg, stationer och de aktörer som berörs att 
meddelas.  

 

7.2 Prioritering av trafikinformation 
 

När vi samtalade med en representant för Blekingetrafiken konstaterades att  
trafikinformation var något som var högprioriterat. Det är dock andra saker  
än mobila lösningar som ingår i dessa prioriteringar. Just nu rustas  
stationerna upp för att ge en så tydlig information till resenärerna som  
möjligt. Mobila lösningar är något som Blekingetrafiken kan komma att tänka  
sig i framtiden. 
 
På uppdrag av Banverket genomfördes vintern 2001-2002 en undersökning 
kring resenärernas attityd till resandeinformationen på stationerna runtom i 
landet. 
 
”Sammanfattande fungerar resandeinformationen på stationerna ganska bra 
så länge inget oförutsett inträffar. T ex anser nästan 90 procent att  
skyltning och information på den aktuella stationen är ganska eller mycket  
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bra. Trafikanterna verkar inte heller speciellt störda över all reklam och  
annan information som också finns på stationerna. De stora problemen  
uppstår dock i samband med störningar, och ju större störningar desto sämre  
fungerar informationen. Det är många som inte är nöjda med hur det  
fungerar. På frågan om Banverket i regel är bra eller dålig på att  
informera om orsaker till störningar, vilket många tycker är viktigt, är  
det bara ca 30 procent som tycker det fungerar ganska eller mycket 
bra.”[Info] 
 
Vi anser att det är viktigt att inte bara stirra sig blind på att utveckla 
utrustningen. Det är lika viktigt att också parallellt betrakta andra möjligheter 
för att kunna skapa förbättringsmöjligheter för resenärer. Detta skulle kunna 
åstadkommas genom att skapa kunskap och insikt både kring 
informationsflödet och resenärernas situation. Det kan t ex gälla att förändra 
beslut kring hur man agerar när tåget är försenat. För att komma tillrätta med 
trafikinformationen är det nödvändigt att utgå från resenärernas situation och 
behov och basera alla förslag till förbättringar på den kunskapen.  

 

7.3 Samarbete 
 

Det är inom järnvägsektorn en mängd olika aktörer idag. Dessa har olika  
sätt att komma ut med trafikinformation till resenärerna. Bristerna med att  
de olika aktörerna har egna separata informationssystem drabbar i slutändan  
resenärerna. Längre tågresor som omfattar sträckor över flera regioner med  
olika aktörer kan leda till stora problem. Skånetrafiken har idag en tjänst på sin 
hemsida där du som resenär har möjlighet att  övervaka samtliga tåg som är i 
trafik i Skåne. Detta fungerar bra så länge du endast befinner dig i Skåne. Då 
du däremot inväntar tåg i Blekinge som ankommer från Skåne har du som 
resenär inte längre möjlighet att via Skånetrafikens Webbsida möjlighet att ta 
reda på ifall tåget är i otid. 
 

7.4 Framtida möjligheter med tjänsten 
 
            Något som påverkar möjligheten att distribuera trafikinformation är den 

tekniska utvecklingen. Den skapar möjligheter att nå mottagaren av 
information på nya sätt. Som resenär skulle det t. ex. vara möjligt att få 
individanpassad trafikantinformation utifrån de önskemål som definierats 
vid resans beställning och utifrån de tekniska förutsättningar resenären har. 
Om förutsättningarna ändras, tex. ifall ett tåg inte klarar av att hålla tiden 
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bör den tilltänkta resenären bli informerad i realtid när möjligheten finns. 
Den tekniska utvecklingens möjligheter bör tas tillvara, så att inte onödiga 
låsningar uppstår. Det bör i framtiden även vara möjligt att för olika 
reseaktörer att via väl fungerade samarbete erbjuda resenären bästa  
tänkbara service. 

 
Ett exempel: Bokning av resa med taxi, tåg och flyg sker tre månader innan 
resan. En månad innan resan förändras flygets avgångstid. Automatiskt  
meddelas då resenären om detta och får förslag på nya resealternativ. Innan  
resan påbörjas skulle automatiskt information via t. ex. SMS till 
mobiltelefonen kunna ge besked om att tåget är i tid eller är försenat. Har 
resenären beställt tågtaxi skulle vid försenad tågavgång också ett meddelande 
gå till taxi om att tåget är försenat och att resenären inte behöver bli hämtad 
förrän senare. Information går till resenären att taxi kommer senare. 
Under tågresans gång kan information via t. ex. SMS ges om att det flyg som 
resenärer ska åka med är i tid eller är försenat. Om tåget beräknas bli försenat 
tar den ”trafikantinformationstjänst” som resenären beställt automatiskt 
kontakt med flygbolagets system och meddelar att resenären blir försenad. 
Flygbolaget vidtar då nödvändiga åtgärder och meddelar resenären vad som 
kommer att ske kanske redan innan resenären vet att tåget är försenat. 
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8. Slutsats 
 
SMS-tjänster är generellt ett bra sätt att gå till väga för att nå ut med 
trafikinformation till resenärer. Dock krävs det ett effektivt samarbete från 
involverade aktörer. Idag har t.ex. olika tågoperatörer separata 
informationssystem.  
 
Genom den tillgänglighet som skapas genom att så många människor har en 
mobiltelefon kombinerat med den enkla tekniken gör SMS till en mycket bra 
informationskälla. Dessutom anländer ett meddelande direkt eller så snart som 
möjligt till resenären. Vi fick dessutom en väldigt positiv respons av de 
människor vi intervjuade på perrongerna.  
 
Informationshanteringen inom Banverket är idag inte tillräcklig för att på bästa 
tänkbara sätt introducera en väl fungerande SMS-tjänst. Detta är en 
nödvändighet då det är Banverket som förfogar över tågens positioner. 
Samtliga led informationen går genom från dess att tågföraren informerar om 
försening till dess att det når resenärerna är idag manuell. För att kunna 
introducera en SMS-tjänst krävs i främsta hand att Banverket ser över sitt 
system för att förmedla trafikinformationen.     
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Bilaga 1. 
 
 

Frågeformulär resenärer Kustpilen 
  
Hur ofta reser ni med tåg? 

• Åker ni kontinuerligt? 
• Tillfällig resenär? 

 
Har ni tillgång till mobiltelefon? 
 
Vet ni hur SMS fungerar? (skicka och ta emot SMS-meddelanden). 
 
Kan ni tänka er att få information om tågförseningar via ett SMS-meddelande? 
 
Om inte, varför? 
 
Om, på vilket av nedanstående sätt skulle detta gå till: 
 

• Du skickar själv en begäran och får tillbaka ett SMS som talar att tåget är i 
otid och i så fall med hur mycket. 

 
• En tjänst där du i förtid bestämmer vilka tåg du vill ha information angående 

genom att du prenumererar och om en försening sedan inträffar får du ett SMS 
 
Ser du några hinder med att använda en sådan tjänst? 
 


